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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

- CNI: Sondagem da Indústria da Construção (out)

- CNI: Sondagem Industrial (out)

11:30 EUA: Construção de novas residências (nov) -6,8 (m/m)

Índices de confianças da indústria e do consumidor recuaram em dezembro, reforçando 
expectativa de recuperação mais lenta da atividade
O Índice de Confiança do Empresário Industrial atingiu 48,0 pontos em dezembro, conforme divulgado 
ontem pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O resultado, que ficou abaixo do nível neutro de 
50,0 pontos, é equivalente a uma queda de 7,3% ante novembro, descontada a sazonalidade, marcando 
sua terceira contração consecutiva. Para tanto, o indicador de situação atual e o de expectativas recuaram 
7,2% e 7,1% na margem, respectivamente. No mesmo sentido, o Índice Nacional de Expectativas do 
Consumidor alcançou 100,3 pontos neste mês, caindo 1,1% em relação ao mês anterior, também 
excetuados os efeitos sazonais. Dessa forma, o arrefecimento da confiança da indústria e do consumidor 
nos últimos meses tem reforçado nossa expectativa de recuperação gradual da atividade econômica 
no próximo ano. 

Ministério da Fazenda anunciou ontem diversas medidas que, somadas ao avanço da agenda 
fiscal e à flexibilização da política monetária, deverão favorecer a retomada da economia
Seguindo a agenda de ajustes da economia, o Ministério da Fazenda anunciou ontem medidas visando 
estimular a atividade econômica. Dentre elas, foi divulgado o Programa de Regularização (PRT), que 
busca regularizar passivos tributários, utilizando créditos tributários e de prejuízos fiscais para quitar 
dívidas previdenciárias. Além disso, o governo também divulgou a regularização da Letra Imobiliária 
Garantida (LIG), com o objetivo de ampliar a oferta de crédito de longo prazo para a construção civil. 
Buscando melhorar as condições de crédito para pequenas e médias empresas, serão implementados 
o cadastro positivo e a duplicata eletrônica. Nesse sentido, as políticas ligadas ao BNDES também terão 
como meta facilitar o acesso ao crédito a essas empresas, como a ampliação do limite de R$ 90 milhões 
para R$ 300 milhões para enquadramento das micro, pequenas e médias empresas e renegociação 
de dívidas. O estímulo ao microcrédito produtivo, por sua vez, ampliará o limite de enquadramento 
e alterará as regras de concessão e de acompanhamento do crédito. Em relação ao FGTS, haverá 
redução gradual da multa adicional de 10% sobre o saldo nos casos de demissão sem justa causa e 
distribuição do resultado do fundo para os trabalhadores. Também foram anunciadas medidas que visam 
a desburocratização, com digitalização e unificação da cobrança de títulos. Além disso, haverá redução 
do custo da obtenção de informações sobre propriedade de bens e títulos. Em relação à competitividade 
do comércio exterior, serão consolidados em um único ponto os documentos exigidos, reduzindo o 
tempo dos processos de importação e exportação em 40%. Por fim, também foram anunciadas várias 
medidas relacionadas ao mercado de cartão de crédito, como diferenciação de preços de acordo com o 
instrumento de pagamento, redução do prazo de pagamento do credenciador para o lojista ou do custo 
do crédito rotativo ao consumidor e universalização das formas de pagamento nos estabelecimentos 
comerciais. Acreditamos que as medidas anunciadas ontem, somadas ao ajuste fiscal e à flexibilização 
da política monetária, serão importantes para a retomada da atividade, através do aumento da eficiência 
econômica e da produtividade brasileira.

Fiesp/Ciesp: emprego industrial paulista manteve trajetória de queda em novembro
A indústria paulista apresentou redução de 25.500 postos de trabalho em novembro, segundo os dados 
divulgados ontem pela Fiesp/Ciesp. Com isso, o nível de emprego caiu 0,8% entre outubro e o mês 
passado, mantendo a trajetória de queda observada nos últimos dois anos. Na comparação interanual, 
houve retração de 7,2%, explicada pela contração em 21 dos 22 setores pesquisados. Merece destaque 
o declínio de 21,2% do emprego no setor metalúrgico, na mesma métrica. Já o segmento de produtos 
farmoquímicos e farmacêuticos cresceu 0,8%. Os dados sugerem continuidade do enfraquecimento do 
mercado de trabalho em novembro, que deverá mostrar corte de 75 mil vagas formais no período, de 
acordo com a nossa estimativa.
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Internacional

Tendências de mercado

Inflação

FipeZap: preços de locação de imóveis residenciais recuaram em novembro
Os preços de locação de imóveis residenciais no País recuaram 0,11% na passagem de outubro para novembro, 
conforme divulgado pela Fipe, em parceria com a empresa de busca eletrônica Zap, em pesquisa realizada 
em 11 municípios brasileiros. Destaque para a queda nominal dos preços no Rio de Janeiro e em Curitiba com 
variações negativas de 0,47% e 0,28%, respectivamente. No sentido oposto, o Distrito Federal e Salvador 
apresentaram elevação nominal dos preços de locação, com alta de 0,89% e 0,15%, nessa ordem. Nos últimos 
doze meses, a elevação dos preços em nível nacional chegou a 3,21%, em termos nominais, o que implica uma 
queda, se descontarmos a inflação do período. Para os próximos meses, acreditamos que os preços de imóveis 
residenciais, tanto para locação como para venda, manterão tendência de queda em termos reais.

Área do Euro: ligeira aceleração do índice de preços ao consumidor em novembro foi impulsionada 
pela maior pressão dos preços de alimentos
O índice de preços ao consumidor da Área do Euro mostrou alta de 0,6%, em termos anuais, de acordo com os 
dados divulgados há pouco pela Eurostat. A ligeira aceleração em relação ao mês anterior, quando o indicador 
tinha avançado 0,5%, na mesma métrica, foi impulsionada pela maior pressão dos preços de alimentos, cuja 
elevação passou de 0,4% para 0,7% entre outubro e novembro. O núcleo, que exclui tais preços, avançou 0,8%, 
mantendo o mesmo ritmo observado desde agosto deste ano. Esperamos continuidade da modesta aceleração 
da inflação no bloco, em virtude da redução da deflação dos preços de energia. 

Banco Central do México elevou a taxa básica de juros de 5,25% para 5,75% reagindo à recente alta 
do Fed e combatendo o contágio da depreciação cambial sobre as expectativas de inflação
Em reunião de política monetária realizada ontem, o Banco Central do México (Banxico) elevou a taxa básica 
de juros em 0,5 p.p., passando de 5,25% para 5,75%, surpreendendo a mediana das expectativas dos analistas 
de mercado, mas em linha com nosso cenário. No comunicado, divulgado logo após a decisão, mais uma vez 
o Banxico justificou a alta de juros como uma ação preventiva, procurando evitar o contágio da depreciação da 
taxa de câmbio para as expectativas de inflação. Segundo o Banxico, apesar da relativa estabilidade da taxa de 
câmbio desde a última reunião, ainda permanece elevada a incerteza em relação às políticas de Donald Trump, 
principalmente relacionadas ao posicionamento do próximo governo dos EUA quanto ao Acordo de Livre comércio 
das Américas e à questão dos imigrantes. Ademais, o Banxico também argumentou que essa elevação vem em 
linha com o recente movimento de alta de juros do Fed. Sendo assim, para as próximas reuniões, esperamos que 
a autoridade monetária mexicana continue com o ciclo ou até atue no mercado cambial, caso ocorra uma nova 
rodada de piora da percepção de risco externo no país, caso contrário o Banxico só deve realizar novas altas 
da taxa de juros juntamente com o Fed (mais três altas ao longo de 2017, sendo uma no primeiro semestre e 
duas no segundo semestre). O Banco Central do Peru, por sua vez, manteve a taxa de juros estável em 4,25%, 
confirmando a expectativa do mercado. A inflação, apesar do recuo em novembro, permanece acima da meta 
(de 1% a 3%) e as expectativas de inflação para os próximos anos estão acima do centro da meta. Com isso, 
esperamos que a taxa de juros peruana fique estável ao longo de 2017.

O dólar perde valor ante as principais moedas, revertendo parte da apreciação registrada após o Fed aumentar 
os juros e indicar uma normalização mais rápida da política monetária norte-americana.

Os mercados acionários operam sem tendência única nesta sexta-feira. Na Ásia, as bolsas fecharam em alta, 
com exceção de Hong Kong. Os principais mercados europeus operam no campo negativo nesta manhã. Os 
índices futuros norte-americanos, por sua vez, são negociados próximo à estabilidade. Os preços do petróleo 
registram pequena variação, à espera da divulgação dos dados do Instituto Americano de Petróleo. As cotações 
das commodities agrícolas também estão subindo, com exceção de trigo e açúcar enquanto os metais industriais 
operam em baixa.

No Brasil, o mercado deve seguir a tendência externa, com a valorização do Real. O comportamento dos preços 
dos ativos, por sua vez, deve repercutir o pacote de medidas anunciado pelo governo ontem com o objetivo de 
ajudar na retomada do crescimento econômico.
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Indicadores do Mercado

(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

15/12/16 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 13,75 0,00 -0,25 -0,50

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 11,77 -0,09 -0,84 -4,18

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 7,84 5,48 5,24 3,74

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,63 0,00 -0,11 -2,35

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 11,77 -0,01 -0,77 -4,66

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.963,96 1,76 31,67 209,97

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.020,05 2,81 121,13 590,70

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 296,15 4,58 -25,15 -174,38

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,37 -0,19 -2,02 -13,08

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 58.396 0,32 -2,11 30,14

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 24.036 0,33 -2,03 28,57

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.262 0,39 3,74 10,70

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 241,00 0,83 6,01 -0,87

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.274 0,10 9,09 3,81

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.118 -0,73 -2,78 -11,19

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,60 0,03 0,38 0,33

Euro - US$/€ (**) 1,04 -1,2 -2,9 -4,7

Iene - ¥/US$ (**) 118,18 1,0 8,2 -2,9

Libra - US$/£ (**) 1,24 -1,2 -0,3 -17,4

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 20,33 -0,7 0,3 18,8

Yuan - RMB/US$ (**) 6,95 0,6 1,3 7,5

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 190,48 -1,3 7,4 16,2

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 54,02 0,2 15,1 40,5

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.128 -2,9 -7,9 6,1

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.029 0,5 4,0 18,7

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 357 1,4 4,4 -5,5

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 150 0,0 0,7 2,3

O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os 
dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma 
hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, 
ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o 
BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade 
e uso. A reprodução total ou parcial desta publicação é expressamente proibida, exceto com a autorização do Banco BRADESCO ou a citação por completo da fonte (nomes 
dos autores, da publicação e do Banco BRADESCO).

Equipe Técnica
Fernando Honorato Barbosa – Superintendente Executivo
Economistas:  Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / Ariana Stephanie Zerbinatti / Constantin Jancso / Daniela Cunha de Lima / Ellen Regina Steter / Estevão Augusto 

Oller Scripilliti / Fabiana D’Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão / Marcio Aldred Gregory / Myriã Tatiany Neves Bast / Priscila Pacheco Trigo / Regina Helena 
Couto Silva / Thomas Henrique Schreurs Pires

Estagiários:     Alexandre Stiubiener Himmestein/ Bruno Sanchez Honório / Christian Frederico M. Moraes / Fabio Rafael Otheguy Fernandes / Felipe Alves Fêo Emery de Carvalho/ 
Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer


